
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miejskiej 

w Czeladzi w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Czeladzi 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały  

Nr VII/126/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi  (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2015 r. poz. 2046), zmieniony: 

1) Uchwałą Nr XII/157/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2019 r. poz. 5579). 

– zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje: 

1) § 2, 3 i 4 Uchwały Nr XII/157/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2019 r. 

poz. 5579), które stanowią: 

„§ 2. Traci moc uchwała nr X/140/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 czerwca 2019 r. 

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „PLANETA SATURN” w Czeladzi 

oraz zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.”. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi 

 

 

mgr Jolanta Moćko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2020 r.

Poz. 5345



Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

Uchwała Nr VII/126/2015 

Rady Miejskiej w Czeladzi 

 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 

w sprawie w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  (t.j. Dz. U. 

2019 poz. 869 z późn. zm.) w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2, art 18c ust. 1 , art. 24  ust. 1 pkt 1, art 25  ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 821 z późn. 

zm.) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje: 

§ 1.  Nadać Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi statut w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi nr XLIX/689/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie 

przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z późniejszymi zmianami. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 
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Załącznik do Uchwały nr VII/126/2015 

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 

Statut 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi  

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie 

obowiązującego prawa, a w szczególności: 

1) ustawy o pomocy społecznej, 

2) ustawy o finansach publicznych, 

3) ustawy o samorządzie gminnym, 

4) innych ustaw jeżeli obowiązek ich realizacji wynika z odrębnych przepisów 

5) niniejszego statutu. 

§ 2.  środek jest gminną jednostką organizacyjną, podporządkowaną organom gminy, finansowaną przez:  

1) gminę Czeladź w zakresie zadań własnych, 

2) budżet państwa w zakresie zadań zleconych. 

§ 3.  Terenem działania Ośrodka jest Gmina Czeladź.  

1) Siedziba Ośrodka mieści się w Czeladzi. 

§ 4. 1. 1)  utracił moc. 

2. 2)  utracił moc 

Rozdział 2. 

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 5. 1.  Podstawowym celem Ośrodka jest: 

1) pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich 

sytuacji. 

2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach 

życiowych, w celu umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

2. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym oraz 

zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej. 

3. Przy wykonaniu zadań Ośrodek współdziała z samorządem terytorialnym, ośrodkami pomocy społecznej 

w całym kraju, powiatowym centrami pomocy rodzinie, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewodą Śląskim, 

jednostkami służby zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, 

kościołami oraz innymi podmiotami. 

§ 6.  Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z ustaw: 

                                                      
1) Utracił moc w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.185.2015 Wojewody Śląskiego stwierdzającym 

nieważność uchwały nr VII/126/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. W sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w czeladzi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2015 r. poz. 2737). 
2) Jak w przypisie nr 1. 
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1) o pomocy społecznej, 

2) o świadczeniach rodzinnych, 

3) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

4) o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

5) o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 

6) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

7) o przeciwdziałaniu narkomanii, 

8) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

9) o dodatkach mieszkaniowych, 

10) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

11) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 

12) z uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi, zarządzeń Burmistrza, 

13) i innych przepisów prawnych dotyczących działalności Ośrodka. 

Rozdział 3. 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§ 7. 1.  Pracą ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta. 

2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia Zastępcę Dyrektora MOPS. 

4. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje 

uprawnienia pracodawcy w rozumieniu prawa pracy. 

5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go zastępca Dyrektora MOPS, a w razie jego nieobecności 

inna wskazana przez niego osoba – w pełnym zakresie. 

6. Dyrektor Ośrodka działa wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków 

w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności 

prawnych związanych z działalnością Ośrodka, mającą na celu realizację zadań statutowych. 

§ 8. 3)  utracił moc 

§ 9. 1.  Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

2. 4)  Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego. 

§ 9a. 5) 1. W ramach Ośrodka działa Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci pod nazwą “PLANETA 

SATURN” prowadzona w formie opiekuńczej, a przedmiotem jej działalności jest objęcie dziecka opieką 

i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, zwana dalej “Placówką”. 

2. Szczególne zadania oraz organizację Placówki określa regulamin organizacyjny ustalony przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 

§ 10.  Dyrektor Ośrodka składa Wojewodzie sprawozdania z realizacji zadań zleconych oraz przedstawia 

potrzeby z zakresu pomocy społecznej. 

                                                      
3) Jak w przypisie nr 1. 
4) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 Uchwały Nr XII/157/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zmiany statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 12 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2019 r., 

poz. 5579), który wszedł w życie z dniem 29 sierpnia 2019 r. 
5) dodany przez § 1 ust. 2 Uchwały Nr XII/157/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zmiany statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 12 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2019 r., poz. 5579), który 

wszedł w życie z dniem 29 sierpnia 2019 r. 
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Rozdział 4. 

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE 

§ 11.  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych 

jednostkach budżetowych, a w szczególności w ustawach o finansach publicznych i rachunkowości. 

§ 12.  Podstawą gospodarki jest plan finansowy dochodów i wydatków, opracowywany na podstawie 

uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi. 

§ 13.  Działalność Ośrodka finansowana jest: 

1) ze środków budżetu gminy, 

2) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy, 

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł. 

§ 14. 1.  Mienie Ośrodka jest własnością komunalną, do której stosuje się przepisy ustawy o samorządzie 

gminnym. 

2. Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte jego wykorzystanie. 

3. W celu prawidłowego zarządzania powierzonym mieniem, Ośrodek prowadzi właściwą ewidencję, 

przeprowadza okresową inwentaryzację, dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań 

mienia. 

4. Burmistrz może przekazać MOPS w trwały zarząd nieruchomości wchodzące w skład Gminnego Zasobu 

Nieruchomości. 

5. MOPS może przyjmować darowizny w formie rzeczowej, które winny być przeznaczone na cel 

wskazany przez ofiarodawcę. 

§ 15. 1.  Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

2. Ośrodek prowadzi własną księgowość w oparciu o zakładowy plan kont. 

3. MOPS prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie 

sprawozdawczość finansową. 

4. Dyrektor w celu realizacji zadania zaciąga zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków 

określonych w zatwierdzonym rocznym planie finansowym MOPS. 

5. Zaciąganie zobowiązań wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego. 

Rozdział 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16.  Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi nadaje Rada Miejska w formie uchwały.  

§ 17.  Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej 

w Czeladzi. 
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